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Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 17. november 
2009  
 
Tirsdag den 17. november 2009 skal der afholdes valg til kommunalbestyrelser 
og regionsråd. I den anledning skal Indenrigs- og Socialministeriet anmode 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om at underrette fiskeriets orga-
nisationer om følgende: 
 
”Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget 
den 17. november 2009  

Tirsdag den 17. november 2009 skal der afholdes valg til kommunalbestyrelser 
og regionsråd. Valgene afholdes efter reglerne i lov om kommunale og regiona-
le valg (lovbekendtgørelse nr. 144 af 24. februar 2009) samt de bekendtgørel-
ser og cirkulærer, som Indenrigs- og Socialministeriet har udstedt i henhold til 
loven.  

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til kommunale og regionale valg har 
enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen/regionen, 
og som herudover enten har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger 
i en de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge eller uden 
afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.  

Efter reglerne i den kommunale og regionale valglovs kapitel 6 kan enhver væl-
ger, der er forhindret i at møde frem til afstemningen på valgdagen, afgive brev-
stemme på ethvert folkeregister her i landet fra den 3. tirsdag i august måned i 
valgåret til og med lørdagen før valgdagen. På folkeregistrene/borgerservice-
centrene i Danmark kan der således brevstemmes til og med lørdag den 
14. november 2009, idet brevstemmeafgivning har kunnet finde sted fra og 
med tirsdag den 18. august 2009. 

Med hensyn til brevstemmeafgivning på danske skibe i udenrigsfart, herun-
der danske fiskefartøjer på fjernfiskeri, kan oplyses, at brevstemmeafgivning på 
disse skibe ligeledes har kunnet finde sted fra og med tirsdag den 18. august 
2009.  
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Loven indeholder ingen regler om sidste frist for brevstemmeafgivning på dan-
ske skibe i udenrigsfart. En brevstemme skal imidlertid være afgivet i så god tid 
forud for valgdagen, at den kan være sendt hjem og modtaget i vedkommende 
kommune, inden afstemningen går i gang på valgdagen kl. 9.  

./. Vedhæftet som bilag findes Indenrigs- og Socialministeriets Vejledning om 
brevstemmeafgivning til de kommunale og regionale valg den 17. novem-
ber 2009 ved brevstemmeafgivning på Færøerne, i Grønland, i udlandet, 
på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg uden for dansk 
område. 

I vejledningen er bl.a. gengivet indholdet af Indenrigs- og Socialministeriets 
bekendtgørelse af 10. august 2009 om, hvilke bogstavbetegnelser der ved de 
kommunale og regionale valg den 17. november 2009 skal tildeles kandidatli-
ster for partier, der pr. 1. august 2009 er opstillingsberettigede til folketingsvalg, 
og for det tyske mindretals parti. I tilslutning hertil er udtrykkeligt anført, at for-
tegnelsen ikke viser, om de nævnte partier opstiller til valget i den enkelte 
kommune eller region. Det er endvidere anført, at fortegnelsen ikke udelukker, 
at der i de enkelte kommuner/regioner kan være eller blive opstillet andre kan-
didatlister. Bekendtgørelsen er offentliggjort i Statstidende den 12. august 
2009.” 

Ministeriet skal anmode Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om at 
underrette fiskeriets organisationer i fornødent omfang. 
 
Med venlig hilsen 
 
Nicoline Nyholm Miller 
Valgkonsulent 


